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Resumo 

Decorrente da investigação que actualmente desenvolvemos sobre a integração de 
ferramentas digitais na disciplina de Educação Visual e Tecnológica, surge o espaço chamado 
EVTdigital, constituindo-se como um espaço online para divulgação de ferramentas digitais 
baseadas na Web, Web 2.0 e Software livre a explorar e integrar em contexto desta disciplina. 
Consolidado após quinze meses de dedicação, as várias equipas de colaboradores, que 
ascenderam a mais de cinquenta docentes desta disciplina, o trabalho desenvolvido constituiu-
se como uma referência de prática em comunidade para os docentes que pretendem integrar 
ferramentas digitais nas suas actividades lectivas. No presente momento, com mais de 
trezentos manuais publicados e sendo o EVTdigital uma referência para os docentes desta 
área curricular, perspectivamos como estratégia futura a criação de uma Comunidade de 
Prática online para o Desenvolvimento Profissional dos Professores e suas implicações na 
gestão curricular, nomeadamente na integração das ferramentas digitais na disciplina de 
Educação Visual e Tecnológica, uma mais-valia na partilha e reflexão participada em 
comunidade no âmbito da gestão curricular e da promoção de práticas adequadas à integração 
das TIC no ensino. 
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Abstract 

The EVTdigital blog is the result of a study that is currently being developed concerning the 
integration of digital tools into the curricular subject of Visual Arts and Technology Education 
(VATE). It is a blog projected for the dissemination of digital tools based on the Web, Web 2.0 
and free/open source software, so they can be explored and integrated into the context of this 
curricular subject. After fifteen months of work, the already established teams of collaborators of 
more than fifty VATE teachers constitute a reference of practice in the teaching community for 
those teachers willing to integrate digital tools into their school activities. Presently, with over 
three hundred published manuals and EVTdigital being a reference for teachers of this 
curricular area, we will pursue, as a strategy for the future, the creation of an online Community 
of Practice for the Professional Development of Teachers and its implications in curriculum 
management. In particular, this will allow for the integration of digital tools in VATE, which 
becomes an asset by promoting sharing and reflection among the teaching community in the 
framework of curriculum management while acting as a means to promote practices that are 
adequate to the integration of ICT into teaching. 
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Introdução 

Tendo como ponto de partida a integração das ferramentas digitais no currículo da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica (EVT), ferramentas essas baseadas na Web, Web 2.0 e 

Software Livre, decidimos criar um espaço que se constituísse como um local privilegiado e de 

referência para os docentes da disciplina em questão, servindo para a divulgação, 

disseminação e publicação de manuais dessas ferramentas digitais passíveis de serem 

utilizadas em contexto de sala de aula para a abordagem dos diversos conteúdos e áreas de 

exploração da EVT. A esse espaço, criado em finais de 2009, chamámos EVTdigital
2
. A 

pertinência deste artigo e a construção deste espaço de partilha surge da necessidade que 

sentimos de divulgar junto da comunidade de professores de EVT, da comunidade científica 

em geral e, em particular, de todos aqueles que se interessam pela integração das tecnologias 

na educação, a possibilidade que existe em utilizar num contexto disciplinar específico um 

conjunto alargado de ferramentas digitais que estão disponíveis gratuitamente para a 

abordagem de conceitos essenciais desta disciplina. 

Aliado a este facto – e depois de várias acções de formação com mais de cinquenta docentes 

colaboradores nesta investigação –, os resultados que obtivemos permitem-nos perspectivar 

novos rumos para o projecto. Ora se o desenvolvimento profissional em geral e o de 

professores em particular também passa por contextos abertos de aprendizagem e por 

estratégias formadoras e formativas inovadoras que proporcionem o desenvolvimento de 

competências, é nesta intersecção que se alicerça e fundamenta a importância da criação de 

Comunidades de Prática de Professores (CoP) para o seu desenvolvimento profissional 

contínuo, bem como as implicações as mesmas poderão ter na sua prática docente futura e na 

gestão curricular, nomeadamente na integração das ferramentas digitais em EVT.  

Quando iniciámos este estudo pretendíamos saber quais as ferramentas da Web, Web 2.0 e 

Software Livre que se adequavam a este contexto educativo e, principalmente, aquelas que 

podiam apoiar e contribuir de forma conjugada e articulada com os recursos e tecnologias 

usuais da disciplina, para o ensino e aprendizagem dos diversos conteúdos e áreas de 

exploração do currículo da EVT. Que ferramentas adoptar para cada conteúdo/área de 

exploração, que vantagens, contributos e potencialidades educativas poderão ter para a 

aprendizagem dos alunos, em contexto educativo de EVT, numa perspectiva de integração 

efectiva dessas mesmas ferramentas digitais no currículo e programa da disciplina? Ao longo 
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do tempo fomos obtendo respostas e, principalmente, com as várias acções de formação 

realizadas aos mais de cinquenta docentes colaboradores, percebemos que se estava a criar 

uma CoP de Professores que tinha como ponto de partida a integração das ferramentas digitais 

no currículo da sua disciplina. Esse factor, aliado ao EVTdigital, suscitou-nos o questionamento 

da importância futura da criação de uma CoP de Professores assumida para o 

Desenvolvimento Profissional dos Professores (DPP) e Desenvolvimento Profissional Contínuo 

(DPC) com enfoque na integração curricular das TIC. Nesta premissa temos os princípios 

defendidos por Wenger (1998) e Costa (2007), caracterizando-se as Comunidades de Prática 

por serem constituídas por indivíduos que, para além de se associarem de forma espontânea, 

têm como objectivo partilhar interesses comuns e de se empenhar colaborativamente em 

práticas que potencializem e beneficiem não só a aprendizagem, mas também o desempenho 

profissional. Pretende-se clarificar se os professores, assim associados, beneficiam no seu 

desenvolvimento profissional. O contributo das CoP para a gestão do currículo é também 

fundamental e, como aponta Costa (2007), o currículo é entendido por alguns autores como 

uma construção social e cultural na medida em que se constitui como estratégia de organizar 

um conjunto de práticas e saberes resultantes de uma dada cultura, sociedade ou mesmo um 

contexto histórico e social. 

Ainda mais premente é esta CoP se pensarmos que com a implementação do Plano 

Tecnológico da Educação (PTE), as escolas do ensino básico e secundário foram 

apetrechadas de novos equipamentos e de uma rede de fibra óptica que irão permitir a toda a 

comunidade educativa desenvolver projectos sustentados de integração das TIC no currículo. 

Numa perspectiva pessoal, passarão a ter uma preponderância maior na mudança de práticas 

lectivas e diversificação de estratégias de ensino e aprendizagem, e já não como antes, 

apenas utilizando as TIC como competência transversal (DEB, 2001), mas como efectiva 

promoção destas ferramentas por cada área disciplinar. 

 

Finalidades e Objectivos 

Ao iniciarmos esta investigação, a principal finalidade era saber até que ponto as TIC, 

suportadas pela Web, Web 2.0 e software livre facilitam e promovem a aprendizagem de 

diversos conteúdos programáticos e áreas de exploração em contexto educativo de EVT, 

sendo que os principais objectivos eram: 

 Saber que ferramentas suportadas pela Web, Web 2.0 e software livre podem integrar 

o currículo da disciplina de EVT; 

 Identificar as principais vantagens e desvantagens da integração destas ferramentas 

em contexto de EVT; 

 Inferir do posicionamento e posturas dos alunos perante a integração curricular das 

ferramentas digitais em EVT; 



 Identificar as alterações curriculares a perspectivar para a revisão curricular de EVT, 

para integração das ferramentas digitais (que conteúdos e áreas de exploração podem 

integrar ferramentas digitais). 

Decorrente do estudo empírico e do trabalho desenvolvidos com os docentes colaboradores, 

sentiu-se gradualmente a necessidade de criar espaços para análise, reflexão e debate destas 

problemáticas, quer presenciais e formais, em contexto de formação, quer mais informais, 

suportados em ambientes online. As redes sociais, as ferramentas da web 2.0, o blogue do 

EVTdigital e outras ferramentas digitais foram o mote para que os diversos intervenientes 

pudessem estar em permanente ligação entre si. Ao gerar-se esta rede, perspectivámos para 

análise posterior e, numa futura disseminação do estudo, a criação de uma efectiva CoP de 

Professores de EVT que partilhem a necessidade de um DPC para utilização das TIC na 

disciplina de EVT, na integração das ferramentas digitais no currículo da disciplina (e sua 

gestão), com os seguintes objectivos, também já outorgados por Lai e outros (2006): 

 Corresponder às necessidades docentes individuais; 

 Reconhecer o conhecimento existente; 

 Situar na prática; 

 Corresponder a questões teóricas e pedagógicas; 

 Constituir um processo amplo de desenvolvimento profissional, envolvendo a resolução 

de problemas de forma colaborativa. 

 

Enquadramento Teórico 

O factor que orientou o desenvolvimento desta investigação foi a EVT ser diferente das 

restantes disciplinas do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB). A abordagem de 

problemas diversos, por vários professores, em várias turmas, integrando ferramentas Web, 

Web 2.0 e Software livre para a abordagem dos conteúdos de EVT pode constituir uma mais-

valia num mundo digital. Como defendemos anteriormente (Rodrigues, 2005), a utilização dos 

suportes tradicionais da disciplina articulados com ferramentas digitais é mais enriquecedora e 

significativa, tanto pela natureza da disciplina e riqueza da multiplicidade de aprendizagens, 

como pela diversificação de experiências e prazer da descoberta. Julgamos pertinente e 

fundamental defender uma utilização conjugada e articulada destes dois suportes. 

O contributo fundamental do CNEB em EVT é a utilização das TIC como 

recurso/estratégia cognitiva de aprendizagem. A utilização das TIC como ferramenta/recurso 

na sala de aula é entendida como área transversal. Os alunos devem contactar por formas 

diversificadas com estes recursos. O professor de EVT deverá englobar estratégias 

conducentes à rentabilização das TIC no processo de aprendizagem dos alunos, mas de forma 

consubstanciada em ferramentas específicas. 



O rápido desenvolvimento das ferramentas Web 2.0 e a passagem da Internet de meio de 

transmissão de informação para plataforma de colaboração, transformação, criação/partilha de 

conteúdos (Downes, 2005), alterou a forma como se acede à informação/conhecimento e os 

processos de comunicação aluno-aluno e aluno-professor (Siemens, 2008). O modelo 

tradicional centrado no docente esbate-se dando lugar a abordagens caracterizadas por 

abertura, participação e colaboração (Downes, 2008). Com a Internet, os alunos têm que 

assumir um papel activo pois há um inúmero conjunto de opções que são chamados a assumir, 

desde a escolha de temas a percursos a seguir.  

Em contexto de EVT, também o professor pode utilizar variados recursos para os 

auxiliar na abordagem aos conteúdos e áreas de exploração do currículo, ajudando os alunos 

a desenvolver competências essenciais e motivá-los para as actividades a realizar. Walling 

(2000) salienta que os computadores ligados à Internet na sala de aula de arte enriquecem as 

experiências no domínio das artes visuais, um valioso recurso para o professor. 

A perspectiva de integração das TIC em contexto educativo é reforçada pelo surgimento 

de recursos Web, Web 2.0 e software livre, novos estímulos à aprendizagem de conceitos 

ligados à expressão plástica, educação artística e EVT. A prática docente deverá ser revista, 

adoptando uma filosofia de cultivo dos modos de expressão, acentuando a importância do 

ensino de variadas técnicas e meios de expressão (Rocha, 1999), que reconheça que o media 

fundamental de expressão, nas salas de aula, deixou de ser constituído apenas por materiais 

impressos. 

É nesta perspectiva de integração das TIC em contexto de EVT que reside este estudo. 

Permitindo a disciplina uma multiplicidade de estratégias para a abordagem dos conteúdos em 

várias áreas de exploração, a integração destas ferramentas revela-se excepcional no domínio 

da expressão, criatividade, trabalho colaborativo e multiplicidade/diversidade de aprendizagens 

proporcionadas. Tendo em contas este contexto particular, e no âmbito do trabalho 

desenvolvido, o grupo de docentes colaboradores que se criou em torno deste projecto, desde 

cedo começou por necessitar de contactar, por diversas formas, com os seus pares. Num 

espírito de partilha e reflexão, cedo se demonstrou a necessidade de criação de uma CoP em 

torno da utilização das ferramentas digitais em EVT. Algo que aconteceu informalmente se 

considerarmos que Lave e Wenger (1991) e Ng, Connie e outros (2003) apontam que o 

conceito de comunidade de prática não se refere apenas a uma comunidade entendida no 

sentido usual em que um grupo de pessoas vivem fisicamente próximas, mas sim comunidade 

num sentido em que grupos de pessoas partilham um modo de vida comum. Ou seja, 

comunidade segundo Ng, Connie e outros (2003) significa, também, ser um grupo de pessoas 

socialmente independentes que discutem problemas comuns, tomam decisões e partilham 

práticas. 

Do ponto de vista de investigadores como Lave e outros (1991), Wenger (1998), Foulger 

(2005) e Buysse e outros (2003), para só referir alguns, o escopo da sua teoria assenta na 

ideia de que as comunidades de prática estão em toda a parte e estamos envolvidos nelas, no 



trabalho, na escola, em casa, nos nossos interesses cívicos e mesmo de lazer, 

independentemente da função ou grau de responsabilidade. Evoluindo esta comunidade para 

interacções cada vez mais fortes e solidárias nos seus interesses, não só entre os seus 

membros, mas também com o mundo, vão-se desenvolvendo aprendizagens colectivas e 

individuais, resultantes destas relações comunitárias, fazendo sentido, segundo Wenger 

(1998), designá-las de Comunidades de Prática, o que se sentiu nitidamente neste grupo de 

colaboradores e que, num patamar superior, pretendemos vir a desenvolver ainda mais. Tal 

tem vindo a acontecer de forma bastante informal. Segundo Wenger (2002), uma comunidade 

deve ser entendida como Comunidade de Prática se efectivamente assumir uma 

intencionalidade. No caso, seria a integração das ferramentas digitais na disciplina de EVT o 

motivo pelo qual esta comunidade se uniria. Assim, do ponto de vista de Wenger (1998), a 

característica mais importante das CoP é a capacidade e o poder que estas comunidades têm 

para aprender, para construir e, também, reconstruir o conhecimento. 

Neste caso particular, devemos ainda assumir o conceito de Desenvolvimento Profissional 

dos Professores (DPP) e Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC). O conceito de 

desenvolvimento profissional traduz a ideia de uma aprendizagem contínua, um processo 

evolutivo que congrega todas as oportunidades para desenvolver novos conhecimentos, 

destrezas, perspectivas e disposições e para melhorar a eficácia docente, caso fidedigno e 

paradigmático ocorrido neste estudo e que se pretende continuar a um nível mais global. 

Assim, passar-se-ia para um desenvolvimento profissional já integrado em contextos abertos 

de aprendizagem profissional e por novas estratégias formativas consolidadas. Este processo 

passaria não apenas pela aquisição de conhecimentos, mas, sobretudo, pelo desenvolvimento 

de competências e, nesse sentido, pelo desenvolvimento profissional. Estas competências a 

desenvolver pertencem, de acordo com Tavares (1997), a três domínios: Competências 

científicas, Competências pedagógicas e Competências pessoais. O desenvolvimento 

profissional dos professores deve incluir, também, momentos formativos, caracterizados por 

uma cultura de colaboração, com vista à construção conjunta de conhecimento, para que seja 

possível desenvolver um ―sentido comum de missão‖ entre os docentes e uma ―dimensão 

colectiva‖ do agir enquanto profissionais (Fullan & Hargreaves, 2001; Nóvoa, 1992), já 

realizado numa primeira fase, na altura do desenvolvimento do estudo. Nesta perspectiva, a 

formação não deve ser concebida como algo que se obtém por acumulação, mas sim como 

uma construção ―através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal‖ (Nóvoa, 1991, p.13).  

Relativamente ao desenvolvimento profissional contínuo de professores, Gómez (1992) 

afirma que este é um domínio profundamente influenciado e determinado pelos conceitos de 

escola, ensino e currículo prevalecentes em cada época. Neste seguimento, podemos afirmar 

que temos consciência de que o conhecimento é sempre contínuo, o que faz com que o 

professor ou esteja atento e se actualize e acompanhe as novas informações, ou estagne no 

seu desenvolvimento e formação. Vivemos na sociedade da informação, onde todos os dias 

são descobertos novos conhecimentos, teorias, o que exige do professor um empenho no 



sentido de se informar sempre cada vez mais. Ao ser humano compete ser criativo, imaginativo 

e inovador. Temos, pois, de trabalhar no sentido de realizar permanentes actualizações, 

adequações e ajustes, quer na esfera da formação pessoal, quer na esfera da formação 

profissional, tendo sempre em conta as modificações dos contextos. Isso é o que pretendemos. 

Por conseguinte, a formação inicial deve ser encarada como a primeira fase de um ―processo 

longo‖, que é o desenvolvimento profissional do professor. A verdade é que um indivíduo que 

se queira formar enquanto professor deve estar ciente de que este é um processo contínuo e 

não um momento ímpar.  

Assim, se a formação inicial pode equipar o professor com um conjunto de conhecimentos 

científicos e pedagógicos, necessários ao início do desempenho da sua actividade, a formação 

contínua deve desempenhar um papel de reestruturação e aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos, bem como desempenhar um papel de produção de novos saberes. Efectivamente, 

é através de uma formação globalizante e permanente, de uma construção de conhecimento 

profissional aberto, flexível e dinâmico, que o professor acede às novas compreensões das 

situações e se implica na procura de soluções ajustadas aos problemas e às circunstâncias 

que as mesmas apresentam.  

 

Metodologia 

Para a nossa investigação, e porque este artigo e a presente proposta é decorrente de um 

outro contexto já explicitado, optámos por um paradigma investigativo de Investigação-Acção 

nas modalidades Prática e Crítica. Considerámos esta opção a mais adequada, uma vez que, 

ao introduzir as ferramentas digitais no currículo da disciplina de EVT, trabalhando com uma 

equipa de professores e seus alunos, nas suas turmas, verificando o sucesso de 

implementação dessas ferramentas e respondendo às nossas questões investigativas (Zuber-

Skerritt, 1996), propusemos uma revisão curricular que incluísse estas ferramentas. Os 

professores participantes no estudo assumiram uma relação de cooperação com o professor-

investigador, ajudando-o a planificar estratégias de mudança ou a detectar problemas e reflectir 

sobre o impacto das mudanças efectivadas (Sousa e outros, 2008). 

A opção por este modelo, articulado com a modalidade emancipadora ou crítica de 

investigação-acção, justificou-se pela necessidade de ir além da acção pedagógica, 

procurando intervir nos procedimentos de transformação do sistema. Este tipo de investigação-

acção procurou viabilizar a implementação de soluções para a melhoria da acção e prática 

educativa em contexto de EVT. Do pressuposto a que nos propusemos com este plano de 

investigação, a opção por uma investigação-acção crítica seguiu um ciclo de colaboração entre 

participantes e investigadores (reflexão - planeamento - acção - observação - nova reflexão - 

novo planeamento) e assim por diante (Davis, 2008), de características colaborativas, incluindo 

vários professores interessados na abordagem e exploração de ferramentas digitais com os 

seus alunos em EVT. 



Para a investigação em curso utilizámos três tipos de técnicas de recolha de dados: 

Observação - centrada na perspectiva do investigador; Conversação - centrada na perspectiva 

dos participantes, enquadrando-se num ambiente de diálogo, colaboração e interacção; Análise 

documental - à semelhança da observação, também se centra no investigador, mas implica 

uma actividade de pesquisa e leitura de documentos escritos que se constituem como fonte de 

informação.  

Relativamente às técnicas baseadas na observação, não adoptámos uma postura participante, 

mas foram recolhidos os dados da observação participante dos professores envolvidos no 

estudo. As notas foram importantes pela sua flexibilidade e adaptação constantes, enquanto 

que o diário de investigação serviu para recolher observações, reflexões, interpretações e 

hipóteses de explicação de situações ocorridas. 

Foi também dado grande relevo às técnicas baseadas na conversação, sendo que 

utilizámos a entrevista. A Técnica de Grupo Nominal (em que a componente escrita é 

designada por Técnica de Delphi) teve a vantagem de não exigir a presença simultânea, num 

mesmo local, de todos os intervenientes, mas pode incrementar e qualificar significativamente 

o trabalho do líder da equipa, no sentido de orientação e condução das actividades. 

 

Desenvolvimento Futuro do Projecto 

Considerando que durante a fase de desenvolvimento do estudo empírico realizámos várias 

sessões de formação com todos os docentes colaboradores, que totalizaram quatro acções de 

formação e abarcaram mais de cinquenta docentes, foi sempre tónica dominante a 

necessidade de desenvolvimento contínuo dos professores, numa atitude crítica de construção 

de conhecimento e, sobretudo, nesta perspectiva, na utilização e integração das ferramentas 

digitais em contexto de EVT. Do que desenvolvemos e da abertura que se criou, tanto no 

âmbito do estudo como decorrente da formação, do próprio EVTdigital, ou mesmo dos mais de 

trezentos manuais realizados, poderemos daqui a alguns meses criar um espaço para que se 

constitua uma Comunidade de Prática online para a integração das ferramentas digitais no 

currículo da disciplina de EVT. Deste contexto, decorrente dos dados do estudo e da reflexão 

produzida, constatámos que o conceito de comunidade de prática se tornou num tema 

importante para o Desenvolvimento Profissional dos Professores dentro deste grupo de 

trabalho. Acreditamos que, pela prática adquirida, esta comunidade de prática poderá ser um 

poderoso catalisador para habilitar os professores a melhorar a sua prática (Fusco, Gehlbach, 

& Schlager, 2000) e inovar no Desenvolvimento Profissional dos Professores, alcançando 

sustentabilidade e escalabilidade (Schlager & Schank, 1997; Fusco, Gehlbach, & Schlager, 

2000).  

Acreditamos que a implementação desta CoP em contexto educativo (no caso para 

professores de EVT) pode trazer à disciplina uma mudança profunda, essencialmente a nível 



da formação dos professores e relativamente à promoção e suporte ao DPP através da 

interacção entre pares e na sua utilização com os alunos, pelo seu envolvimento em práticas 

que tenham como elementos constitutivos domínios de trabalho significativos (Matos, 2005) 

como no caso concreto de utilização das TIC. A implementação desta CoP poderá resultar na 

alteração das práticas na educação em três dimensões: a nível interno (a forma como se 

devem organizar as experiências de aprendizagem com suporte das TIC); a nível externo (no 

relacionar das práticas de aprendizagem inovadoras com a participação periférica dos alunos 

em várias comunidades exteriores à escola); e a nível dos apoios aos alunos na aprendizagem 

ao longo da vida. Deste modo, acreditamos que a constituição desta CoP pode ajudar a 

colmatar as necessidades de aprendizagem. Assim, considera-se que a criação de 

comunidades de docentes que discutam e desenvolvam em conjunto os seus propósitos pode, 

efectivamente, contribuir para o desenvolvimento de um sentido comum de missão para as 

suas escolas (Fullan & Hargreaves, 2001). Deste modo, sugere-se a criação de redes 

colectivas de trabalho onde os professores devem trabalhar em equipa para desenvolverem 

novas formas de ensinar, de pensar e agir em conjunto, formando verdadeiras comunidades 

que promovam o desenvolvimento profissional dos professores e possam efectivamente 

integrar as TIC nos contextos específicos da sua disciplina, neste caso, a EVT.  

 

Conclusões 

Quando ao fim de quinze meses podemos dizer que conseguimos criar uma CoP de 

Professores, mesmo que informalmente e no âmbito de um estudo de doutoramento, em que o 

enfoque principal era a integração das ferramentas digitais no currículo da disciplina de EVT, 

ficamos extremamente satisfeitos. Regozijamo-nos com a dedicação dos professores, com o 

seu empenhamento, mas sobretudo com as suas análises e reflexões participadas, numa 

perspectiva construtiva de ―pedir sempre mais‖. Daí nasceram espaços online para trabalho 

colaborativo, um blogue, o EVTdigital, que reuniu a divulgação das ferramentas digitais a 

integrar em contexto de EVT e onde se publicaram mais de trezentos manuais de apoio às 

mesmas. Mas, chegados aqui: e agora? 

A experiência acumulada e o saber construído levam-nos a propor a criação de uma CoP 

de Professores para integração das ferramentas digitais em contexto de EVT, em que o 

EVTdigital se constituiu como ponte. Para compreender a profissão e se tornarem membros 

que contribuem na comunidade de prática docente, os professores precisam de ter acesso a 

essa comunidade a partir de uma base sustentada. Dado que a política e gestão de cada 

escola, o tempo de que os professores necessitam para o seu desenvolvimento profissional, ou 

mesmo a escassa oferta formativa poderão ser entraves, a criação desta CoP de Professores 

constituirá uma mais-valia, já que proporcionará oportunidades e mecanismos de superação do 

isolamento, tornando mais eficaz o tempo investido no crescimento profissional dos seus 

membros e na gestão que fazem do currículo. 



Estamos cientes de que, tal como defendido por Wenger (1998), a associação de pessoas 

de uma forma mais ou menos informal, partilhando objectivos e interesses que são tratados 

através de uma interacção regular, e neste caso específico de professores que pretendem 

desenvolver o seu crescimento profissional e o seu conhecimento, em prol da gestão curricular 

e da integração das TIC em contexto específico da sua disciplina, essa interacção dentro das 

CoP resulte na efectiva ―construção do seu conhecimento‖, entendida como ―uma aventura 

colectiva‖, não só se construindo o próprio conhecimento como ajudando ainda a construir o 

conhecimento colectivo e partilhado com os restantes membros da comunidade. Portanto, com 

esta proposta agora apresentada, os professores devem procurar privilegiar a comunicação em 

rede, compartilhar informação, trocar ideias e dúvidas e encorajar os seus alunos a construírem 

o seu próprio conhecimento, no sentido da promoção do desenvolvimento do ―espírito 

colaborativo da Web 2.0‖, objectivando-se, assim, conseguir-se práticas pedagógicas de 

sucesso e, consequentemente, caminhar rumo ao objectivo primordial da educação: o sucesso 

dos nossos alunos, no caso, integrando assumidamente as ferramentas digitais no currículo da 

disciplina de EVT. 
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